
PREEK 4E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 2017 

Bart van Emmerik SJ 

 

First: Dutch Version, second English Version. 

 

 

Wilt u mee met de reis rond de maan? In haar column in een landelijke krant stelt Monic 

Slingerland deze vraag. De schatrijke zakenman Elon Musk heeft dit idee van maanreis 

gelanceerd en wil het ook mogelijk maken. Slingeland zelf lijkt niet zo in te zijn voor zo’n 

ruimtetrip in een kleine capsule zonder piloot. Alleen de twee ruimtetoeristen, die onderweg 

zelf eventuele mankementen moeten repareren en dus handig dienen te zijn. Ze moeten ook 

over een ruime portemonnee beschikken: een vliegticket kost 50 miljoen dollar. De 

journaliste zelf wil beslist niet mee, al zou ze er geld voor krijgen. Maar ze heeft wel 

geïnformeerd  bij mogelijk geïnteresseerden in haar netwerk. Die waren erg opgetogen over 

het maanreisje. Ik citeer: “Ze dromen ervan om de aarde kleiner en kleiner te zien worden, 

en om dan de maan van dichtbij te zien, zelfs de maan en de aarde van een afstand te 

kunnen bekijken. Die ervaring zal volgens hen hun leven een diepe spirituele glans geven, 

een rijkdom aan inzicht waar geen aardse wijsheid of beleving tegenop kan”. 

 

Tot zover de column. Die zette me aan het denken. Spirituele glans en wijsheid, moeten we 

daarvoor in een ruimtecapsule kruipen en om de maan heen cirkelen? Levert het zien van de 

aarde en de maan op afstand diep inzicht op waar niets tegenop kan? Het is waar, dat 

aandachtig kijken naar planeten en sterren een heerlijke ervaring kan zijn. Voor Ignatius van 

Loyola was het z’n leven lang een favoriete vorm van ontspanning en bezinning. Maar moet 

je duizenden mijlen ver van het aardoppervlak gaan  om wijs en spiritueel te worden? 

 

In het evangelie van deze zondag zijn we geen getuige van een ruimtewandeling. We zien 

we Jezus gewoon met z’n voeten op de grond tussen mensen wandelen. In het voorbijgaan 

ziet hij een man die blind was van zijn geboorte af. Tussen al dat volk dat zich rond Hem 

verdrong, ziet hij de blinde. Wat moet Jezus’ zicht diep en fijnzinnig zijn geweest! Zijn 

betrokken blik, weerspiegelt het zien van God, zijn Vader. Die tegen Mozes bij de 

braamstruik zegt: “Ik heb de ellende van mijn volk gezien”. Het is een zien dat niet op vele 

ruimtemijlen afstand staat, maar een die erbij wil zijn, die mensen het licht in de ogen gunt en 

daarvoor z’n handen vuil wil maken. Dat doet Jezus’ letterlijk: hij buigt zich voor die blinde op 

de grond, mengt aarde met wat speeksel en strijkt het op de ogen van de man. En figuurlijk: 

Jezus weet dat hij protest zal krijgen, omdat hij daarmee het sabbatgebod overtreedt. Dit 

genezend gebaar is niet zozeer een medische handeling, maar een geloofshandeling. Een 

Bijbelkenner ziet er direct het gebaar van God zelf in bij de schepping van de mens uit de 

aarde.  

Door het bestrijken van de blinde ogen wil Jezus de man niet alleen diens blindheid 

wegnemen, maar ook herscheppen tot een nieuwe mens die anders ziet en in het leven 

staat. Met het aardmengsel nog op z’n ogen wordt de blinde door Jezus naar de vijver van 

Siloam gestuurd. Gelukkig geeft de evangelist de vertaling erbij: het gaat om de vijver van de 

‘gezondene’. De blinde wast zijn ogen uit met het water van de Gezondene, Christus. 

Daardoor gaat de man anders zien. In etappes:  Eerst ziet hij alleen maar ‘de man die Jezus 

genoemd wordt’. In tweede instantie ziet hij een profeet. Tenslotte ziet hij echt wie Jezus is: 

de Christus, die Leven en Licht brengt.  

 



Zijn traject van blindheid naar zien weerspiegelt onze weg als gedoopten. Ook wij werden in 

het doopsel gewassen om met Jezus’ blik te leren zien, hem dieper te leren kennen en met 

Hem een gezondene te zijn. Dat leven met Christus betekent ook tegenstand ontmoeten, 

botsen op blinde en dode hoeken die voortkomen uit machtsdenken vanuit de hoogte. Dat is 

de blindheid die Jezus ontmoet in de religieuze elite van zijn tijd. Die ‘het menen te hebben’ 

en vanuit hun leerstellige capsule en afstandelijke hoogte anderen veroordelen en nieuw 

zien verhinderen. Daar botst die pas-genezen man op in de confrontatie met de religieuze 

leiders. Ook wij christenen kunnen aan elkaar lijden door afstandelijke oordelen en dode 

hoeken . Daarom moeten we blijven vragen om dieper zicht. Om onderscheidingsvermogen: 

Een zien vanuit God.  

 

Een christen hoeft daarvoor niet in een ruimtecapsule te stappen. Onze christelijke manier 

om spirituele diepte en wijsheid te krijgen heeft niets van een ruimtereis die van de aarde 

afgaat. Sterker nog: wijsheid en spiritueel inzicht komen juist voort uit een beweging naar de 

‘aarde’ toe. Het zijn vruchten van echt oog- en hart-contact met wie en wat op aarde leeft. 

Voor een juiste blik moeten we onze ogen laten wassen in het bad van Jezus’ woord en 

sacrament, in gebed en in ontmoeting om met elkaar wijsheid te zoeken en te delen. De 

eucharistie biedt de gelegenheid om onze verblinde ogen uit te wassen in Woord en 

Sacrament. De eucharistie is geen ruimtereis of egotrip. Die rijke vijver van Christus wast 

onze hartsogen en -oren en nodigt ons uit hetzelfde als hij te doen: elkaar echt zien, graag 

zien. Met een blik die niet veroordeelt of scheidt maar verbindt en nieuwe wegen opent.  

 

Een ticket voor die ruimtereis kost zo’n 50 miljoen. Het ticket voor onze reis als gedoopten 

met Christus is onbetaalbaar. Maar Christus heeft ons reisticket al betaald. Door zichzelf te 

geven. Wat is ons antwoord? Laten we als wedergave onszelf geven in geloof, hoop en 

liefde. Met onze beide benen op de grond! 

 

 

 

HOMILY 4E SUNDAY LENT 2017 

 

Do you want to join  a trip round the moon? In her column in a Dutch newspaper a journalist 

is asking this question. The wealthy businessman Elon Musk has launched the idea of this 

tourist space trip. The journalist doesn’t like the idea: being locked in a narrow space without 

a pilot doesn’t attract her. The spacecraft is navigated from earth. The space tourists are 

expected to solve the technical problems they meet all by themselves. Besides handy hands 

a large bank account is required: one ticket costs 50 miljon dollar. Although the journalist is 

not interested personally she has asked others in her network. Some were delighted about 

the spacetrip: They are dreaming to see the planet earth becoming smaller and watching the 

moon coming closer. That experience will give to their life a spiritual depth and glow, a deep 

wisdom that is richer than all wisdom on earth.  

 

This made me think: Should we step into a spacecraft in order to get spiritual glow? Does the 

distant view on the moon or earth result in a deep wisdom that can’t be matched? It’s true: 

attentive watching of planets and stars can be a splendid experience. It was Ignatius of 

Loyola’s favorite way of relaxing and praying. Anyway: is it really necessary to travel 

thousands of miles from our planet to grow in wisdom and spiritual depth? 

 



In today’s gospel there is nothing as a space walk. But we see Jesus walking among people 

with his two feet on earth. And walking he notices a man who is blind from birth. One blind 

man in a crowd. It reveals how attentive and fine-tuned Jesus was. His involved way of 

looking is reflecting Gods involvement and vision containing deep commitment. For instance 

when God reveals himself to Moses at the burning bush: “I have seen the misery of My 

people.” It is a glance not from thousands of space-miles away, but a view of someone who 

wants to commit himself, involving himself with others, even getting dirty hands. That is what 

Jesus gets: dirty hands. By merging soil with spit, spreading it on the blind man’s eyes. And 

Jesus is getting dirty hands because by healing the blind man on a sabbath’s day he breaks 

a central religious commandment. This healing is not a medical treatment in the first place 

but primarily an act of faith. Someone familiair with the book of Genesis will recognize in it 

Gods creation of man from the soil of the earth. By spreading the clay on the blind man’s 

eyes Jesus is not only taking away his blindness. He is re-creating him in a new man with a 

new vision and attitude of life.  

The blind man, with the blend of soil and spit in his eyes, is sent to the pool of Siloam. Which 

means in translation: the water of the ‘one who is sent’. That refers to Christ: The blind man 

washes his eyes with water of Christ, the one who is sent. By that his sight is changed. In 

stages: First he only sees the man who is called Jesus. Then he sees a prophet. At last he 

sees Jesus in his real identity: The Christ bringing Life and Light.  

 

His process from blindness to full sight mirrors our faith process in baptism. When we were 

baptized we were washed, so that we could see more clearly who Jesus is, to know Him 

more deeply and to follow Him more nearly, becoming like Him, being sent with Him. Living 

with Christ includes conflict and contradiction. Christian life includes to bounce on the blind 

spots of people and on the walls of society built by the ones defending their positions of 

power and superior knowledge. Jesus bounces on this blindness in the leaders in his faith 

community: The leading class pretending they possess the sources of faith. At the same time 

they block the road for others to reach that source, judging the ‘have-nots’ from their superior 

and distant positions, stuck in remoted, dogmatic spacecrafts. The newly cured man, healed 

from his blindness, meets the leaders’ blind spots, making it impossible for him to enjoy his 

new sight and to deepen it. In our faith community we sometimes bounce as well on blind 

spots and walls built up with dogmatic judgements, creating space-miles of distance instead 

of a cleansing empathy. For that reason we should continually ask the Lord to wash our eyes 

and to give us an abilitiy of discernment: seeing with God’s eyes.   

 

To receive God’s sight of Light we need not to step into a spacecraft. Our christian path to 

reach wisdom and spiritual depth has nothing of a space trip going away from the earth. The 

christian way of reaching spiritual depth and wisdom is going to the earth rather than leaving 

it. Wisdom and spirituality are fruits coming from a face-to-face encounter with all creation on 

the earth’s surface. For a proper sight we need to wash our blind eyes and hearts in the 

water of Christ’s Word and Sacrament. The Eucharist is neither a space trip nor an ego trip. 

It invites us to wash out our blind eyes and narrow minds in order to see more deeply with 

Christ’s eyes.  

 

A ticket for the space trip costs 50 miljon. A ticket for the journey with Christ is priceless. But 

our ticket is already paid by Christ. He gave Himself as a ticket. What is our response? On 

our part, let’s give ourselves with faith, hope and charity. With both our feet on the ground, 

sometimes making dirty hands, and not lost in space. 



 


